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 שכונת הדר| מרחב הפעולה 

שימוש התושבים במרחב הוא  
 .זה שהכתיב את מרחב הפעולה

ס הדר שברחוב ירושלים  "מתנ
בחר כנקודת הייחוס בהיותו  נ

המקום בו ערכנו את מפגשים  
 . עם הקהילה

 
ס מהווה יעד  "המתנ, כמו כן

מרכזי בשגרת יומם של חברי  
 .הקבוצה



 שותפים לתהליך



 (רכזת קהילתית)סבטלנה 

 אשת הקשר| לתהליך שותפים 



 תושבים מבוגרים| לתהליך שותפים 

 סימון



 אינה

 סימון

 תושבים מבוגרים| לתהליך שותפים 



 אינה

 סימון

 רעיה

 תושבים מבוגרים| לתהליך שותפים 



 אינה

 סימון

 קלרה רעיה

 תושבים מבוגרים| לתהליך שותפים 



 אינה

 סימון

 קלרה רעיה
 מיכאל

 תושבים מבוגרים| לתהליך שותפים 



 תושבים מבוגרים| לתהליך שותפים 

 אינה

 סימון

 קלרה רעיה
 מיכאל

 גרגורי



 אנחנו| לתהליך שותפים 

 (ואיזוריםאדריכל נוף וסטודנט לתכנון ערים )יונתן  (סטודנט לאדריכלות)אלעד 

 (סטודנט לאדריכלות נוף)אלכס 



 רקע אישי| לתהליך שותפים 

 גיל ממוצע

71.5 

 ארץ מוצא

 מ לשעבר"ברה

 מין

 לא סימנו*  נ ז

7 

1 

3 

 מצב משפחתי

 רווק נשוי אלמן

7 

2 
1 

 גרוש

1 

 .משיבים 11המידע מבוסס על שאלון בו השתתפו : הערה



 רקע מגורים| לתהליך שותפים 

 .משיבים 11המידע מבוסס על שאלון בו השתתפו : הערה

 סוג דיור

 שכירות פרטי

10 

1 

 ותק ממוצע בארץ

 שנים 13

 ותק בשכונה

 שנים 10עד  5 שנים 10מעל  שנים 5עד 

7 

1 

3 



 שיחות פתוחות לזיהוי צרכים ואתגרים| איסוף מידע ונתונים 

 .  נותן עליהם מענה מספקאינו וכן צרכים אשר המרחב , התושבים הועלו בעיות הקיימות במרחב הציבוריעם בשיחה 



 שאלון לזיהוי הרגלי שימוש במרחב| איסוף מידע ונתונים 

 ממצאי השאלון כעזר לתכנון

 .רוב הנבדקים נהנים מקשרי משפחה הדוקים

 .לרוב הנבדקים קשרים חברתיים ענפים ותחושת שייכות לקהילה

 .  הנבדקים מרבים ללכת ברגל בשגרת יומם



 מסלולים אישיים במרחב| איסוף מידע ונתונים 

 מיפוי מסלולי הליכה אופייניים בשגרת יומם של המבוגרים
 

 .מפהגבי העלאת מסלולים על  -מפה 1.
 

ההליכה על  ( 'עיקריות וכו' נק, יעד' נק, מוצא' נק)ציון מרכיבים עיקריים במסלול  –מסלול כרטיס 2.
 .  גבי כרטיס



 מסלולים אישיים במרחב| איסוף מידע ונתונים 



 מסלול ממוצע – במרחבמסלולים אישיים | איסוף מידע ונתונים 

 שוק

 אוטובוס' תח

 ס הדר"מתנ

\ 

 מסלולים נוספים



 סיורים| איסוף מידע ונתונים 

 פחים חוסמים מעבר

 שיפוע דרך תלול

 מדרכה ללא הצללה



 סיורים| איסוף מידע ונתונים 

 מפגעים בדרך

 ריבוי מדרגות

 הליכה ארוכה ללא קיטוע



 קונספט| תהליך התכנון 

 צל



 קונספט| תהליך התכנון 

 מעקרונות תכנון לקונספט

 :עקרונות
 
פיזור אחיד של נקודות עצירה •

 .ושהייה במרחב הציבורי
 
הרשת מבוססת על מסלולי ההליכה  •

 .של הקשישים

 :יתרונות
 
 .מענה להליכה ממושכת•

 
 .רצף שטחים פתוחים•

 
מענה למספר אוכלוסיות בעלות  •

 .פיתוח נמוכה יחסית



 קונספט| תהליך התכנון 

 –' הרשת החברתית'פרויקט 
 :מיפוי

 
בלפור  , בשטח שבין רחובות הרצל

נקודות שזוהו   15מופו , וארלוזורוב
כבעלות פוטנציאל לפיתוח ויצירת  
רשת של פינות חמד עבור תושבי  

השכונה בכלל והאוכלוסייה המבוגרת  
 .   בפרט

 גן בנימין



 קונספט| תהליך התכנון 

 נקודות להתערבותבחירת  –' הרשת החברתית'פרויקט 

 (1)חזית מסחר  פבזנר נורדאו מדרכה ושטח פרטי מנחם פינת ארלוזורוב חיים וייצמן פינת ירושלים חיים וייצמן פינת נורדאו

 נורדאו ליד גן בנימין נורדאו מזרקה נורדאו מדרכה יוסף חזית מסחר פבזנרחיים וייצמן פינת 

 תל חי שטח ריק תל חי מסחר שטח פרטי פבזנר (2)חזית מסחר  פבזנר מכולת פבזנר



 תקדימים מהעולם| תהליך התכנון 



 תקדימים מהעולם| תהליך התכנון 



 תקדימים מהעולם| תהליך התכנון 



 תקדימים מהעולם| תהליך התכנון 



 קלרהטיול עם | תהליך התכנון 



 מנחם פינת נורדאו –הצעות לתכנון | תהליך התכנון 



 מנחם פינת נורדאו –הצעות לתכנון | תהליך התכנון 



 טיול עם אינה| תהליך התכנון 



 פבזנרוייצמן פינת  –הצעות לתכנון | תהליך התכנון 



 פבזנרוייצמן פינת  –הצעות לתכנון | תהליך התכנון 



 טיול עם מיכאל| תהליך התכנון 



 יפה-נורדאו פינת הלל –הצעות לתכנון | תהליך התכנון 



 יפה-הללנורדאו פינת  –הצעות לתכנון | תהליך התכנון 



 טיול עם גרגורי| תהליך התכנון 



 מנחם פינת ארלוזורוב –הצעות לתכנון | תהליך התכנון 



 מנחם פינת ארלוזורוב –הצעות לתכנון | תהליך התכנון 



 טיול עם גרגורי| תהליך התכנון 



 תל חי –הצעות לתכנון | תהליך התכנון 



 תל חי –הצעות לתכנון | תהליך התכנון 



 ...ושיהיו לכולם טיולים נעימים

 תודה


